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Dát dětem kapitál do začátků 

 
»Věk od dvou do deseti let se výborně hodí k učení 
jazyků. Využíváme toto časové období a vytváříme 

základy pro setkávání dětí a pozdější profesní 
perspektivu v příhraničí.« 

 
„Když už bydlím u českých hranic, měla bych umět i jazyk sousedů.“ Pro Bettinu Jungnickel z 
Oderwitz je to samozřejmostí. Učitelku mateřské školy ovlivnila už rodina, jelikož její otec mluví 
česky perfektně. Když večerní škola v roce 2004 nabídla jazykové kurzy pro učitelky, využila 
této příležitosti. Po dvou kurzech na večerní škole následovaly další kurzy na Schkole a 
čtyřtýdenní letní škola na Karlově univerzitě v Praze. Podnět k tomuto úsilí jí dávaly děti, které 
učila v mateřské škole „Knirpsenland“. „Mnoho dětí mi vyprávělo, že bylo s rodiči tankovat v 
Čechách nebo nakupovat. Když jsem se jich ptala, jestli tam mluvili také česky, odpovídaly, že 
ne. Alespoň pro ty děti jsem to chtěla změnit.“ 
Od roku 2007 se rozvíjí partnerství s mateřskou školou „Pampeliška“ v Jablonci nad Nisou. Na 
školení v Rothenburgu/ O.L. potkala tato učitelka ředitelku české mateřské školy, která hledala 
partnerské zařízení. Rozhovory s vedením vlastní školky, dětmi a rodiči přinesly široký souhlas 
s tímto partnerstvím. Od té doby patří výuka jazyka sousedů v obou školkách ke 
každodennímu programu. 
Jeden den v týdnu je vyhrazen pro jazyk sousedů. V tento den dojíždějí učitelky do partnerské 
mateřské školy a dvakrát v měsíci dojíždějí skupiny dětí. Děti se učí jazyk sousedů hrou. 
Poznávají jejich kulturu a uzavírají přátelství. Jednou do roka se koná rodinný víkend s 30 
německými a českými dětmi a jejich rodiči. „Věk od dvou do deseti let se výborně hodí k učení 
jazyků,“ říká Bettina Jungnickel. „Díky učení cizímu jazyku se upevňuje i vlastní jazyk. To nám 
potvrzuje i logopedka, která pravidelně chodí do naší školky.“ Jazykové znalosti pomáhají 
nejen při setkávání dětí, ale i v profesní kariéře v příhraničí. Dnes už je mnoho lidí, kteří díky 
svým jazykovým kompetencím mohou dojíždět do zaměstnání do sousední země. Bettina 
Jungnickel a MŠ „Knirpsenland“ svým nasazením vytvářejí základy pro živé česko-německé 
sousedství. 
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